
Á SUBDIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL DA XUNTA DE 

GALICIA. 

 

 

Dña. Celia Ferreiro Riazor, con dni núm. 33.812.714 T, como Presidenta e na representación da 

ASOCIACIÓN VECIÑAL DO SAVIÑAO, con CIF núm. G 27401157 e domicilio a efecto de 

notificacións na rúa Pardo Bazán nº 1 baixo en Escairón 27540 ( O Saviñao ), teléfono 982 452013 

e dirección de correo electrónico asociacionvecinaldosavinao@gmail.com, ante a Dirección 

Xeral do Patrimonio Cultural DIGO: 

 

Que na data do 17 de outubro de 2016 diriximos escrito ante a Consellería de Cultura da Xunta 

de Galicia informando sobre A AFECTACIÓN DA ESTRUCTURA DO MOSTEIRO DE SANTO ESTEVO 

DE RIBAS DE MIÑO, Ben de Interese Cultural (Ribeira Sacra), o detectar unhas gretas de gran 

tamaño na escaleira de caracol que sube ó coro e rosetón, así como no interior da ábsida e ventá 

lateral, e nas arquivoltas da fachada principal. Recordemos que esa parte do edificio aséntase 

sobre unha zona de recheo. 

 

Ó respecto solicitábamos unha EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS GRETAS DETECTADAS. 

 

Nembargantes, tras dous anos de silencio administrativo, tomamos contacto telefónico có 

Servicio de Arquitectura da Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens 

Culturais, onde non consta ningún expediente incoado nin laboura de inspección efectuada 

mais alá de dous escritos denunciando as gretas do BIC, sendo un deles o enviado pola nosa 

asociación no ano 2016 e o outro moito anterior no tempo. 

 

Esta neglixencia na laboura de inspección r conservación dun BIC non só atenta contra a 

lexislación sobre patrimonio senon que entraña unha escandalosa incoherencia coa iniciativa 

da Xunta por obter a declaración de BIC e de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra, un 

dos mais emblemáticos e representativos é, precisamente, este mosteiro.  

 

Por elo, e mediante este escrito  

 

 1º DENUNCIAMOS A OMISIÓN NA LABOURA DE INSPECCIÓN E 

CONSERVACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL EN 

RELACIÓN CO MOSTEIRO DE SANTO ESTEVO DE RIBAS DE MIÑO, 

 



2º SOLICITAMOS UNHA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR QUÉ CAUSAS 

PROPICIARON TAN NEGLIXENTE FUNCIONAMIENTO DA DIRECCIÓN XERAL 

DE PATRIMONIO CULTURAL E ESTABLECER RESPONSABILIDADES, E 

 

3º REITERAMOS A NOSA SOLICITUDE DE URXENTE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DAS GRETAS DETECTADAS. 

 

E tendo por presentado este escrito, solicitamos se sirvan admitilo e a sua tenor, teñan por 

formuladas DENUNCIAS E SOLICITUDES en relación aos feitos expostos no presente escrito, 

adoptándose as medidas que ó respecto correspondan, solicitamos se nos teña como parte nos 

expedientes que se incoenól respecto e se nos comuniquen cantos acordos, informes e 

resolucións se produzan. Por ser xusticia que pedimos en Santiago de Compostela, a 24 de 

setembro de 2018. 

 

 

 

Fdo. Dña. Celia Ferreiro Riazor 

 

 

 

 

 
 


